
 
    MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR  
AGEN�IA NA�IONAL� DE ADMINISTRARE FISCAL� 
 Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
               a jude�ului ........... 
 
 
 
             D E C I Z I A  Nr. 23/2007 
                privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
    S.C. ‘’R’’ S.A. „B” 
        inregistrat� la D.G.F.P. a jud. ........... sub nr. --/13.08.2007  
 
 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ........... a fost sesizat� prin adresa nr. --
/09.08.2007 de c�tre Biroul Vamal ........... asupra contesta�iei formulat� de S.C. ‘’R’’ S.A. „B” “mpotriva 
deciziei de regularizarea situa�iei privind datoria vamal� nr. --/10.07.2007 emis� în baza procesului verbal 
de control nr. --/10.07.2007 încheiat de Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni vamale ........... - Punct 
vamal “Bd”. 
 Contesta�ia este semnat� de reprezentantul S.C. ‘’R’’ S.A. “B” , S.C. ‘’R’’ S.A. ‘’S’’ .... conform 
Hot�rârii nr. --/2004 a Consiliului de administra�ie din 08.07.2004. 
 Suma ce face obiectul conteste�iei este de -- lei, reprezentând:  
 -    -- lei - tax� pe valoarea ad�ugat�; 
 -   -- lei - major�ri de întârziere. 
 Contesta�ia nr. ----/30.07.2007, înregistrat� la organul emitent al actului administrativ 
fiscal atacat sub nr. -- din 06.08.2007, a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. (1) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în Monitorul 
Oficial, partea I, nr. 513 din 31.07. 2007, formulat� împotriva deciziei de regularizarea situa�iei 
privind datoria vamal� nr. --6/10.07.2007 emis� în baza procesului varbal de control nr. --
/10.07.2007 încheiat de Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni vamale ........... - Punct 
vamal B�rlad primit� prin po�t� cu confirmare de primire la data de 17.07.2007. 
 Constat�nd c�, în spe��, sunt îndeplinite condi�iile prev�zute de art. 205(1) �i art. 209 alin. 
(1) lit. a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
în Monitorul Oficial, partea I, nr. 513 din 31.07. 2007, Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului ........... prin compartimentul Solu�ionare contesta�ii este competent� s� solu�ioneze pe 
fond contesta�ia. 
 I. Prin contesta�ia nr. --/1592/30.07.2007 societatea nu este de acord cu obliga�ia fiscal� în 
sum� de -- lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de -- lei �i major�ri de întârziere 
aferente în suma de -- lei motivat de faptul c�: 
 - în decizia nr. --/10.07.2007 prin care s-au stabilit obliga�ii de plat� suplimentare nu s-a 
precizat “perioada pentru care s-au calculat obligatiile de plata si accesorii si ce reprezinta 
concludent si precis dintre obligatiile înscrise la coloana 5 titlul supracoloana”; 
 - m�rfurile aferente opera�iunilor derulate sub acoperirea documentelor T1 nr. ----
/25.02.2006 au fost transbordate sub permis vamal la Biroul vamal „O” în auto nr. --, au fost 
expediate la export de la Biroul vamal „O” sub acoperirea carnetului TIR nr. --/26.02.2006, au 
p�r�sit teritoriul României �i se face obligatoriu închiderea tranzitului de c�tre BV „O” ca birou 
vamal de destina�ie;  



 - opera�iunea de tranzit derulat� prin documentul T1 - --- - din 25.02.2006 a fost încheiat� 
deoarece a fost confirmat� prin recipisa tranzitului eliberat� de Biroul vamal „O”; 
 - încheierea procesului verbal de control nr. --/10.07.2007 pentru încheierea din oficiu �i a 
deciziei de regularizarea situatiei nr. --/10.07.2007 privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal sunt netemeinice �i nelegale. 
 În sus�inerea contesta�iei societatea depune urm�toarele documente: 
 - permis vamal de transbordare nr. --/26.02.2006 emis de B.V. „O”; 
 - volet carnet TIR nr. J--/26.02.2006 - auto nr. --; 
 - confirmarea fax de la destinatar c� a primit �i recep�ionat marfa; 
 - recipisa tranzitului confirmat� de Biroul vamal „O”. 
 Societatea solicit� admiterea contesta�iei, anularea deciziei nr. --/10.07.2007 pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal ulterior �i 
suspendarea execut�rii deciziei contestate. 
 II. Prin decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. -- din 10.07.2007, emis� în baza procesului verbal de control nr. --
/10.07.2007, s-a stabilit  de plat� în sarcina societ��ii ‘’R’’ S.A. obliga�ia bugetar� în sum� de -- 
lei reperezent�nd tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de -- lei cu major�ri de întârziere aferente în 
sum� de -- lei, contestat� de societate. 
 Obliga�ia bugetar� stabilit� de plat� a rezultat în urma controlului ulterior a opera�iunilor 
vamale derulate prin declara�ile vamale nr. -- din 25.11.2005 �i nr. -- din 31.01.2006, opera�iuni 
de tranzit comun, conform Ordinului nr. 629/2005 privind aplicarea sistemului de tranzit comun 
pe teritoriul Romaniei, Întrucât S.C. ‘’R’’ S.A. în calitate de principal obligat nu a prezentat 
dovezi alternative de incheiere a opera�iunilor de tranzit. 
 Prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei formulat� de ‘’R’’ S.A., 
autoritatea vamal� consider� c� m�sura de recuperare a sumelor datorate bugetului de stat este 
perfect legal� �i trebuie s� continue p�n� la finalizare. 
 III. Lu�nd în considerare sus�inerile contestatoarei, constat�rile controlorului vamal �i 
actele normative aplicabile spe�ei în cauz�, se re�ine: 
 S.C. ‘’R’’ S.A. Bucure�ti - ‘’S’’ IA}I - --- B^RLAD, cu sediul în Ia�i, str. --, nr. --. 
 Obiectul controlului a fost verificarea opera�iunilor de tranzit derulate sub acoperirea 
documentelor T1 �i închiderea din oficiu a acestora, Întrucât transportul �i documentele aferente 
nu sunt înregistrate în eviden�ele biroului vamal de destina�ie, opera�iunile figureaz� 
neconfirmate iar tranzitele nu se consider� încheiate. 
 Cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei generale a finan�elor publice a jude�ului ........... 
este dac� S.C. ‘’R’’ S.A. datoreaz� bugetului consolidat al statului suma de -- lei 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de -- lei �i major�ri de întârziere în sum� 
de -- lei în condi�iile în care nu prezint� documente alternative care s� justifice încheierea 
opera�iunilor de tranzit. 
 În fapt, prin contesta�ia formulat�, ‘’R’’ S.A. sus�ine c�  nu datoreaz� obliga�ia fiscal� 
suplimentar� stabilit� de plat� de c�tre autoritatea vamal� la taxa pe valoarea ad�ugat� cu 
major�ri aferente Întrucât transbordarea m�rfurilor s-a efectuat sub permis vamal la Biroul vamal 
„O” în auto nr. -- �i transportul în continuare a acestora sub acoperirea carnetului TIR nr. J--
3/26.02.2006 conduce în mod obligatoriu la închiderea tranzitului de c�tre biroul vamal de 
destina�ie - B.V. „O”. 
 Urmare a cercet�rilor efectuate de c�tre A.N.V., Direc�ia supraveghere produse accizabile 
�i tranzite - serviciul Tranzit vamal s-a constatatat c�: 



 - opera�iunea de tranzit derulat� sub acoperirea documentelor T1 - nr. --- din 25.02.2006 
de principalul obligat S.C. ‘’R’’ S.A. nu sunt înregistrate în eviden�ele biroului vamal de 
destina�ie ( B.V. „O”);  
 - la solicitarea autorit��ii vamale principalul obligat S.C. ‘’R’’ S.A. nu a prezentat dovezi 
alternative de încheiere a opera�iunii de tranzit �i nu a oferit informa�ii care s� permit� efectuarea 
altor demersuri. 
 Întrucât, aceste opera�iuni figureaz� neconfirmate, tranzitul nu se consider� încheiat, 
potrivit art. 382 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin H.G. Nr. 
707 din 2006, al Ordinului nr. 7521/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
realizarea supravegherii �i controlului vamal ulterior �i a adresei ANV - DSPAT nr. --
/09.05.2007,  s-a procedat la încheierea din oficiu �i scoaterea din eviden�� a opera�iunilor de 
c�tre biroul vamal de plecare( B.V. Vasliui - Punct vamal “Bd”).  
 Pentru recuperarea datoriei vamale  B.V. .... - Punct vamal Bd a întocmit procesul verbal 
de control nr. -- din 10.07.2007 în baza c�ruia a emis decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.-- din 10.07.2007 pentru suma de -- lei 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de -- lei cu major�ri aferente în sum� de -- lei. 
 În drept, se fac aplicabile prevederile Hot�rârii Guvernului Nr. 1114/2001 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, astfel: 
   art. 162(1) "Titularul de tranzit vamal este transportatorul m�rfurilor, iar în cazul m�rfurilor 
tranzitate conform prevederilor tranzitului comun, titularul de tranzit  este principalul obligat. 
Acesta este obligat s� depun� la biroul vamal de plecare, direct sau prin reprezentant, o declara�ie 
vamal� de tranzit." 
[...] 
   art. 164  (2)"În cadrul termenului stabilit titularul de tranzit vamal este obligat s� prezinte 
m�rfurile, împreun� cu declara�ia vamal� de tranzit �i documentele înso�itoare, la biroul vamal de 
destina�ie." 
    art. 165 
    (1) "Declara�ia vamal� de tranzit constituie titlu executoriu pentru plata taxelor vamale �i a 
drepturilor de import, în cazul în care transportatorul nu prezint� m�rfurile la biroul vamal de 
destina�ie în termenul stabilit sau le prezint� cu lipsuri ori substituiri." 
    (2) "Biroul vamal de plecare percepe taxele vamale �i drepturile de import, devenite exigibile 
potrivit alin. (1), dup� ce a solicitat biroului vamal de destina�ie informa�ii cu privire la sosirea 
m�rfurilor tranzitate �i a primit în scris r�spunsul acestuia."  
 În raport �i de prevederile Ordinului Nr. 629 din 12 aprilie 2005 privind aplicarea 
sistemului de tranzit comun pe teritoriul României potrivit c�ruia: 
 9. (1) "Pentru opera�iunile de tranzit comun principalul obligat are urm�toarele obliga�ii: 
    a) s� depun� la biroul de plecare, direct sau prin reprezentant, o declara�ie de tranzit înso�it� de 
documentele necesare acord�rii regimului; 
    b) s� prezinte m�rfurile intacte, împreun� cu declara�ia de tranzit �i documentele înso�itoare la 
biroul de destina�ie, în termenul acordat �i s� respecte m�surile de identificare dispuse de 
autoritatea vamal�, inclusiv cele legate de sigiliile aplicate; 
    c) s� respecte dispozi�iile referitoare la tranzitul comun; 
    d) s� achite taxele vamale �i alte drepturi de import în cazul în care m�rfurile nu sunt 
prezentate la biroul de destina�ie sau sunt prezentate cu lipsuri ori substituiri; 
    e) s� furnizeze autorit��ii vamale, la cererea acesteia �i în termenele fixate, orice documente �i 
informa�ii în leg�tur� cu opera�iunile de tranzit comun." 



    (2) "F�r� a afecta obliga�iile principalului obligat, men�ionate la alin. (1), transportatorul sau 
destinatarul m�rfurilor care accept� m�rfurile, �tiind c� ele sunt plasate în procedura T1RO este 
de asemenea obligat s� prezinte m�rfurile intacte împreun� cu declara�ia de tranzit �i documentele 
înso�itoare la biroul de destina�ie, în termenul acordat �i s� respecte m�surile de identificare 
dispuse de autoritatea vamal�, inclusiv cele legate de sigiliile aplicate." 
 10. (1) "Pot efectua opera�iuni de tranzit în procedur� T1RO, în calitate de principal 
obligat, societ��ile comerciale autorizate în calitate de comisionar în vam�, societ��ile comerciale 
autorizate s� declare m�rfuri în procedura simplificat� de v�muire la domiciliu, societ��i 
comerciale care î�i declar� m�rfurile în nume propriu sau societ��ile de transport de m�rfuri în 
trafic rutier." 
   51. (1) "Declara�ia de tranzit este semnat� de principalul obligat care se angajeaz� astfel, 
în ceea ce prive�te: 
    a) exactitatea informa�iilor care apar în declara�ia de tranzit, 
    b) autenticitatea documentelor înso�itoare �i, 
    c) respectarea tuturor obliga 
 legate de plasarea m�rfurilor aferente în procedura T1RO." 
    (2) "Declara�ia de tranzit �i documentele anexate acesteia trebuie depuse de c�tre principalul 
obligat, direct sau prin reprezentant, la biroul de plecare." 
 56. "Dup� efectuarea controlului, biroul de plecare înscrie în rubrica D a declara�iei de 
tranzit  rezultatul acestuia, precum �i termenul în care m�rfurile trebuie s� fie prezentate la biroul 
de destina�ie, în func�ie de circumstan�ele transportului respectiv. Termenul de tranzit va fi de 
maximum 8 zile." 
    60. (1) "Dac� la unul dintre birourile de plecare intermediare opera�iunea de tranzit comun este 
continuat� sub acoperirea unui carnet TIR, acesta va fi luat în eviden��, iar pe manifestul 
carnetului în c�su�a nr. 10 se preia întreaga cantitate de marf�, înscriindu-se, totodat�, num�rul �i 
data declara�iilor de tranzit precedente." 
    (2) "Declara�iile de tranzit precedente vor fi înregistrate de biroul vamal intermediar care 
devine, pentru aceste opera�iuni, birou de destina�ie �i efectueaz� formalit��ile corespunztoare. 
Astfel, în rubrica "I. Controlat la biroul de destina�ie" a exemplarelor 4 �i 5, pe lâng� celelalte 
men�iuni se va înscrie obligatoriu num�rul �i data carnetului TIR pe care au fost preluate 
m�rfurile." 
      71. "M�rfurile �i exemplarele 4 �i 5 ale declara�iei de tranzit sunt prezentate la biroul de 
destina�ie, care le înregistreaz� imediat în eviden�ele proprii." 
        72. (1) "Biroul de destina�ie efectueaz� controlul �i înscrie la rubrica I - "Controlat la biroul 
de destina�ie", a exemplarelor 4 �i 5 ale declara�iei de tranzit data sosirii, men�iuni legate de sigilii 
�i rezultatul controlului." 
 75. (1) "Procedura T1RO se încheie atunci când m�rfurile �i declara�ia de tranzit sunt 
prezentate la biroul de destina�ie, conform dispozi�iilor regimului �i înregistrate în eviden�a 
acestuia, iar rezultatul controlului este "conform", fiind înscris pe declara�ia de tranzit." 
 76. "Biroul de plecare descarc� regimul de tranzit, procedura T1RO, atunci când este în 
m�sur� s� stabileasc�, pe baza compar�rii datelor disponibile la biroul de plecare cu cele primite 
de la biroul de destina�ie, c� procedura s-a încheiat corect." 
 78. (1) "La prezentarea m�rfurilor �i a declara�iei de tranzit la biroul de destina�ie 
principalul obligat sau transportatorul poate solicita biroului de destina�ie o copie de pe 
exemplarul nr. 5, care s� con�in� la rubrica I - "Controlat la biroul de destina�ie", men�iunile cu 
privire la rezultatul controlului, semn�tura �i �tampila personal� a agentului vamal." 



    (2) "Biroul de destina�ie este obligat s� certifice aceast� copie ca fiind "conform� cu 
originalul", prin aplicarea �tampilei �i prin înscrierea men�iunii "PROB�  ALTERNATIV�"." 
    (3) "Aceast� copie poate fi prezentat� la biroul de plecare, în cadrul procedurii de cercetare �i 
serve�te ca prob� alternativ� de încheiere a procedurii T1RO." 
 79. (1) "În afara copiei de pe exemplarul nr. 5 principalul obligat sau transportatorul poate 
solicita eliberarea unei recipise, conform modelului prevzut în anexa nr. 14 la prezentele norme 
metodologice, care poate fi completat� în prealabil de c�tre ace�tia." 
    (2) "Biroul de destina�ie are obliga�ia s� elibereze recipisa semnat� �i �tampilat� de agentul 
vamal �i s� înscrie în col�ul din stânga sus num�rul �i data înregistr�rii opera�iunii de tranzit 
comun în eviden�ele proprii." 
    (3) "Recipisa utilizat� atunci când s-a declan�at procedura de cercetare, nu reprezint� 
confirmarea legal� a opera�iunii de tranzit comun �i nu poate servi ca prob� alternativ� pentru 
încheierea regimului de tranzit.” 
    Din analiza documentelor existente în dosarul cauzei �i în raport de legisla�ia în vigoare 
aplicabil� în spe�� s-au re�inut urm�toarele: 
 - opera�unile derulate prin declara�iile vamale de tranzit nr.-- din 25.11.2005 �i nr. -- din 
31.01.2006 sunt opera�iuni de tranzit comun �i au fost plasate în Procedura T1RO, potrivit art. 
162(1), 164(1) �i 165 din H.G. Nr. 1114/2001 completate cu prevederile pct. 9 (1) din Ordinul nr. 
629/2005 privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României; 
 - titularul de tranzit respectiv ‘’R’’ S.A. este principalul obligat care avea obliga�ia s� 
prezinte m�rfurile, împreun� cu declara�ia vamal� de tranzit �i documentele înso�itoare, la biroul 
de destina�ie (Biroul vamal „O”) în termenul de încheiere a regimului de tranzit stabilit de 
autoritatea vamal�;  
 - potrivit pct. 51(1) din Ordinul nr. 629/2005, declara�iiile vamale de tranzit sunt semnate 
de S.C. ‘’R’’ S.A. „B”, ‘’S’’ IA}I, -- .... în calitate de principal obligat care se angajeaz� în ceea 
ce prive�te exactitatea informa�iilor care apar în declara�iile de tranzit �i respectarea tuturor 
obliga�iilor legate de plasarea m�rfurilor aferente în procedura T1RO; 
 - m�rfurile aferente opera�iunilor de tranzit comun au continuat sub acoperirea 
documentelor înso�itoare în procedura T1RO cu documentul T1 nr. ----/25.02.2006 cu auto -- de 
la biroul vamal de plecare (Punct vamal B�rlad), transbordate la biroul vamal de destina�ie 
(Biroul Vamal „O”) în baza permisului vamal nr. --/26.02.2006 în auto nr. -- au fost expediate la 
export de la Biroul vamal „O” sub acoperirea carnetului TIR nr. ---3/26.02.2006; 
 - principalul obligat (SC ‘’R’’ S.A.) nu face dovada c� a prezentat documentele specifice, 
potrivt Pocedurii T1RO stabilit� prin normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 629/2005, 
la biroul vamal de destina�ie (B.V. Oadea) pentru a fi înregistrate în eviden�ele proprii, a se 
efectua controlul vamal �i înscrie “Controlat la biroul de destina�ie” �i a se men�iona num�rul �i 
data carnetului TIR pe care au fost preluate m�rfurile. 
 Fa�� de cele prezentate mai sus rezult� c� în mod corect �i legal opera�iunea de tranzit 
comun plasat� în Procedura T1RO derulat� sub acoperirea documentului T1 nr. ---- din 
25.02.2006 nu a fost considerat� încheiat� de c�tre biroul vamal de plecare (Punct vamal B�rlad) 
�i s-a procedat la încheierea din oficiu a opera�iunii de tranzit, s-a trecut la recuperarea datoriei 
vamale, potrivit art. 164(1) din H.G. Nr.1114/2001 �i a art. 382 din Hot�r�rea Guvernului nr. 
707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, stabilindu-
se de plat� suma de -- lei cu titlul de tax� pe valoarea ad�ugat� prin decizia pentru regularizarea 
situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. -- din 10.07.2007.  



 Pentru nerespectarea termenelor de plat� s-au calculat, potrivit art. 115 �i 116 din O.G. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 2005, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, major�ri de întârziere în sum� de 3-- lei.  
 În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� în decizia nr. --/10.07.2007 prin care s-au 
stabilit obliga�ii de plat� suplimentare nu s-a precizat “perioada pentru care s-au calculat 
obligatiile de plata si accesorii si ce reprezinta concludent si precis dintre obligatiile înscrise la 
coloana 5 titlul supracoloana” nu se poare re�ine în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât 
în decizia nr. --/10.07.2007 s-a precizat denumirea obliga�iei fiscale ”T.V.A.” Respectiv 
“accesorii”, baza impozabil� ”-- lei” �i obliga�ia fiscal� datorat� “-- lei” respectiv “-- lei”. În 
anexa nr. 1 parte integrant� la procesul verbal de control nr. -- din 10.07.2007 în baza c�ruia s-a 
emis decizia nr. --/10.07.2007 s-a precizat baza impozabil� r�mas� nejustificat� din fiecare 
declara�ie vamal� �i obliga�ia fiscal� datorat� �i în anexa nr. 2 parte integrant� al aceluia�i act de 
control întocmit� pentru calculul accesoriilor s-a precizat nr. �i data declara�iilor vamale, perioada 
de la data �i pâna la data pentru care s-au calculat accesoriile, baza impozabil�, obliga�ia datorat�, 
nr. de zile întârziere �i procentele aplicate. 
 Nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei nici sus�inerile contestatoarei în 
calitate de principal obligat c� - m�rfurile aferente opera�iunilor derulate sub acoperirea 
documentelor T1 nr. -- din 25.02.2006 au fost transbordate sub permis vamal la Biroul vamal „O” 
în auto nr--, au fost expediate la export de la Biroul vamal „O” sub acoperirea carnetului TIR nr. -
-/26.02.2006, au p�r�sit teritoriul României �i se face obligatoriu închiderea tranzitului de c�tre 
BV „O” ca birou vamal de destina�ie întrucât nu a prezentat documente din care s� rezulte c� 
opera�iunea de tranzit comun plasat� în Procedura T1RO a fost închis�, respectiv nu a prezentat o 
copie de pe exemplarul nr. 5, care s� con�in� la rubrica I “controlat la biroul de destina�ie”, 
men�iunile cu privire la rezultatul controlului cu semn�tura �i �tampila personal� a agentului 
vamal ca prob� alternativ� în sensul prevederilor pct. 75, 76 �i 78 din Ordinul nr. 629/2005.  
 Documentele depuse în sus�inerea contesta�iei nu con�in informa�ii din care s� rezulte c� 
opera�iunea de tranzit plasat� în Procedura T1RO a fost încheiat�, astfel:  
 - faxul de la destinatar c� a primit �i recep�ionat marfa nu îndepline�te condi�iile prev�zute 
de art. 153 alin. (1) lit. d) din Ordinul nr. 629/2005 potrivit c�ruia: d) “un document certificat 
"conform cu originalul" de autoritatea vamal� a ��rii de destina�ie, care con�ine identificarea 
m�rfurilor în cauz� �i care stabile�te c� ele au fost prezentate la destina�ie;”; 
 - xerocopia de pe volet carnet TIR nr. --/26.02.2006 nu este certificat� de c�tre biroul de 
destina�ie (Biroul vamal „O”), potrivit art. 153 din Ordinul 629/2005 alin. (1), lit. “a) copia 
exemplarului nr. 5, certificat� de c�tre biroul de destina�ie, eliberat� conform prevederilor pct. 78; 
sau  b) copia documentului vamal (declara�ie vamal� sau declara�ie sumar�) de plasare a 
m�rfurilor sub un regim vamal sau sub supraveghere vamal�, certificat� de biroul de destina�ie 
din România ca fiind "conform cu originalul"; 
 - recipisa de confirmare a tranzitului nu este eliberat� conform prevederilor art. 79 din 
ordinul 629/2005 în sensul c� nu este semnat� de agentul vamal c�rui apar�ine �tampila, nu are 
num�rul �i data înregistr�rii opera�iunii de tranzit  comun în eviden�ele proprii. 
 Prin urmare, fa�� de cele ar�tate în con�inutul deciziei s-a re�inut c� organul de control din 
cadrul Direc�iei jude�ene pentru accize �i opera�iuni vamale ........... - Punct vamal “Bd” a emis 
corect decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr.-- din 10.07.2007 pentru obliga�iile fiscale de plat� la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de -- lei �i pentru accesorii în sum� de -- lei, motiv pentru care contesta�ia urmeaz� a se respinge 
ca neîntemeiat� pentru acest cap�t de cerere.  



 Solicitarea contestatoarei de a suspenda executarea deciziei nu poate fi aprobat� întrucât 
nu sunt motive întemeiate iar societatea contestatoare nu depune înscrisuri relevante în sus�inerea 
cauzei, potrivit art. 214 (2) din Codul de procedur� fiscal�, republicat  în 2007 �i a prevederilor 
pct. 11.5 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.  
 Pentru considerentele ar�tate în continu�ul deciziei �i în temeiul prevederilor din art. 216 
alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 
2007, se 
 

D E C I D E: 
 
 1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. ‘’R’’ S.A. pentru suma de 
-- lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de -- lei cu accesorii aferente în sum� de --- 
lei.  
 3. Respingerea solicit�rii de suspendare a execut�rii deciziei nr. -- din 10.07.2007 pentru 
neindeplinirea condi�iilor prevazute de art. 214(2) din Codul de procedur� fiscal�, republicat în 
2007.  
 4. Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
contestat� în termen de 6 luni de la primire la Tribunalul ............ 
   
 
 
                                        DIRECTOR EXECUTIV, 
                                           
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
           
 
 


